Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 januari 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Jean Statius, Christian Van Parys, Lucien Derudder, Paul Mortier en JeanPierre Rogiest.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.08 u
Besproken onderwerpen:
1.

De voorzitter opent de vergadering, waarbij iedereen elkaar een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar wenst.

2.

Op de spaarrekening staat € 2100,00 en op de zichtrekening staat € 49,71
De intresten min de kosten waren negatief (- € 4,00)

3.

Bij wijze van dit verslag wordt gevraagd aan elke broeder om het lidgeld op de vertrouwde rekening Record
BE51 930-0099811-62 te willen storten en dit vóór de komende Nieuwjaarssamenkomst.

4.

Broeder André Coene meldde dat hij in het komende jaar – dit wegens familiale redenen – niet zal kunnen
deelnemen aan de activiteiten. Hij zal verder worden uitgenodigd.

5.

De aperitief en de maaltijd tijdens de Algemene Vergadering werden door de meesten niet erg gewaardeerd en er
mag gerust uitgekeken worden naar een andere locatie die aan een aanvaardbare prijs een alternatief kan bieden.

6.

Er wordt nog eens de nadruk gelegd dat het aangewezen is dat de “peter” van een kandidaat-broeder tijdens de
algemene vergadering deze kandidaat in het kort voorstelt en motiveert waarom deze kandidaat wordt
voorgedragen. Er kan misschien nagedacht worden over een model formulier (met foto) hiervoor.

7.

Nieuwjaarssamenkomst op zondag 2/2/2014 om 12.00 Hr te Merelbeke, Burgemeester Maenhoutstraat 92/A
Caipirinha: http://www.caipirinha.be/ Het menu staat nog niet vast en dit wordt overgelaten aan de wijsheid van
broeder Etienne die zo snel mogelijk het menu overmaakt aan Jean-Pierre (zodat deze de uitnodigingen tijdig kan
versturen) en aan Christian (om de menukaarten te kunnen maken). De prijs wordt behouden op het niveau van
vorige jaar zijnde € 60,00 per persoon.

8.

Voor de intronisatie zal Jean-Pierre aan Jean de gegevens van de nieuwe broeders doormailen. Jean zal de
ceremonie voorbereiden en doorsturen naar Jean-Pierre om suggesties. De bedoeling is dat dit meer stijl krijgt en
een plechtiger karakter heeft. Er wordt ook aan de broeders gevraagd om tijdens de periode dat iemand het
“woord” heeft, dit te respecteren en niet te pas en te onpas te onderbreken met allerhande opmerkingen. Dit geldt
zowel voor vergaderingen, uitstappen en gelegenheden waar iemand het woord moet nemen.

9.

De eerste uitstap op 21 april 2014 zal een organisatie worden door Lucien Derudder, nl het bezoek aan het
Morfologisch Museum te Merelbeke.

10. De vergadering wordt beëindigd om 19.40 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 3 februari 2014
op dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Nieuwjaarssamenkomst 2/02/2014
- Uitstappen 2014: maandag 21 april, 16 juni, 15 september en 17 november 2014
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 3 februari 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Jean Statius, Christian Van Parys, Lucien Derudder en Jean-Pierre
Rogiest.
Verontschuldigd: Paul Mortier
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:
1.

De voorzitter opent de vergadering met het verzoek om eventuele opmerkingen over het voorbije nieuwjaardiner.
Dit werd als zeer positief ervaren. Eén opmerking was dat we wat ingesloten waren en iets dicht op elkaar.
Reden was wellicht de grote groep in de aanpalende zaal zodat deze niet vrij was. De intronisatie is vlot verlopen
maar er wordt nog eens gevraagd om de nodige stilte en respect op te brengen tijdens de kleine ceremonie.

2.

Er wordt gevraagd aan de broeder die een kandidaat broeder aanbrengt om deze op de dag van de intronisatie
zeker te begeleiden en deze aan zijn tafel uit te nodigen. Bovendien wordt gemeld dat de tafelschikking soms
voor problemen zorgt. In de toekomst kan er nagedacht worden om eventueel te vragen dat er 4 à 6 plaatsen
meer worden voorzien in het restaurant.

3.

Op de spaarrekening staat € 6 700,00 en op de zichtrekening staat € 129,71 - de kosten van het nieuwjaardiner
(ongeveer €3 200,00) moeten hier nog afgetrokken worden.

4.

Bij wijze van dit verslag wordt nog eens gevraagd aan een deel van de broeders (die nog niet hebben betaald) om
het lidgeld op de vertrouwde rekening Record BE51 9300 0998 1162 te willen storten.

5.

De eerste uitstap op 28 april 2014 zal een organisatie worden van Jan Van Doorslaer, nl het bezoek aan het
drukkerij van EPC (De Persgroep) te Lokeren. Lucien kijkt na welke restaurant kan bezocht worden.

6.

Voor de zomeractiviteit kijkt Lucien samen met Jean om een barbecue te laten doen door de uitbater van
Brasserie Den Hoet op het Griendeplein. Deze heeft blijkbaar voor de personeelsleden van het gerechtshof een
geslaagde barbecue gehouden. Er moet wel nog een locatie gezocht worden. Jean-Pierre herinnert aan het
voorstel van De Lage Vuurse in Oostakker.

7.

De vergadering wordt beëindigd om 19.30 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 3 maart 2014 op
dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.

In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen 2014: maandag 28 april (want 21 april is Paasmaandag), 16 juni, 15 september en 17 november 2014
- Zomeractiviteit wordt voorlopig gepland op zaterdag 23 augustus 2014 (’s middags)
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 3 maart 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Jean Statius, Christian Van Parys, Lucien Derudder , Paul Mortier en
Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
Aanwezige leden: Luc Van Acker.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.25 u
Besproken onderwerpen:
1.

De voorzitter opende de vergadering – door “omstandigheden” en met de nodige verontschuldigingen – een half
uurtje later.

2.

Paul Mortier meldt dat omwille van persoonlijke redenen die niets met de Broederschap te maken hebben zijn
functie als penningmeester neerlegt. Er wordt gevraagd of er binnen of buiten de Raad van Bestuur iemand zich
geroepen voelt om deze taak op zich te nemen.

3.

Op de spaarrekening staat € 3600,00 en op de zichtrekening € 90,11 maar 7 leden moeten hun lidgeld nog
betalen, zodat binnenkort de kastoestand er in principe € 525,00 “beter” zal uitzien. Er wordt nog eens gevraagd
aan diegenen die nog niet hebben betaald om het lidgeld op de vertrouwde rekening Record BE51 9300 0998
1162 te willen storten. Bovendien zal de voorzitter nominatief die broeders aanspreken.

4.

De eerste uitstap op 28 april 2014 zal een organisatie worden van Jan Van Doorslaer, nl het bezoek aan de
drukkerij van EPC (De Persgroep) te Lokeren. Lucien heeft als restaurant “De Orchidee” te Lokeren vastgelegd
en het menu ligt eveneens vast. Jean-Pierre kan de rest van de dagindeling terug vinden op de diverse mails die
hieromtrent werden gestuurd. Aangezien zowel Paul als Jean-Pierre forfait moeten geven die dag zal Lucien aan
de uitbaatster van “De Dageraad” vragen dat zij zorgt voor koffiekoekjes. De verplaatsing naar Lokeren gebeurt
met eigen vervoer.

5.

Voor de tweede uitstap op 16 juni geeft Luc Van Acker tekst en uitleg. De verplaatsing gebeurt met een bus en er
is een uitgebreid ontbijt voorzien in Hotel The Golden Tulip L’Escaut in Terneuzen. De broeders zullen best die
ochtend thuis niet ontbijten… De bus zal komen onder de E17 “Park en Ride” te Gentbrugge om te kunnen
vertrekken om 07.30u

6.

Voor de zomeractiviteit herinnert Jean-Pierre aan het voorstel van De Lage Vuurse in Oostakker. Jean-Pierre
neemt contact op met de uitbater om de datum vast te leggen. Indien niet vrij zal Jean-Pierre dit melden aan het
bestuur zodat een andere piste kan worden bewandeld. Er wordt aan Willy Bart gevraagd of hij vrij is op die
datum om de BBQ op te fleuren.

7.

De vergadering wordt beëindigd om 19.30 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 7 april 2014 op
dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.

In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen 2014: maandag 28 april (want 21 april is Paasmaandag), 16 juni, 15 september en 17 november 2014
- Zomeractiviteit wordt voorlopig gepland op zaterdag 23 augustus 2014 (’s middags)
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343

3/16

www.broederschapdermaandagvrienden.net
BE51 9300 0998 1162

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 april 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Lucien Derudder en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden.
Verontschuldigd: Jean Statius.
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:

1.

Op de spaarrekening staat € 3601,68 en op de zichtrekening € 352,86 maar 1 broeder moet het lidgeld nog
betalen. De voorzitter zal diegene die nog niet heeft betaald telefonisch contacteren. Er is aan Jean-Pierre een
klein bedrag onterecht 2 maal gestort. Jean-Pierre zal dit sommetje terugstorten.

2.

Aan de voorzitter en de secretaris wordt gevraagd om de documenten van de Record-bank te tekenen zodat
Christian Van Parys ook de bankverrichtingen kan uitvoeren als gevolmachtigde. Broeder Christian zal in
vervanging van broeder Paul Mortier zijn taak als schatbewaarder overnemen.

3.

De eerste uitstap op 28 april 2014 is een organisatie van Jan Van Doorslaer, namelijk het bezoek aan de drukkerij
van EPC (De Persgroep) te Lokeren. Lucien heeft als restaurant “De Orchidee” te Lokeren bezocht en vastgelegd
en het menu ligt eveneens vast. Jean-Pierre stuurt hiervoor nog een afzonderlijk uitnodiging. Aangezien zowel
Paul als Jean-Pierre forfait geven die dag zal de uitbaatster van “De Dageraad” zorgen voor koffie én
koffiekoekjes. Om 08.30u is de samenkomst in “De Dageraad” voorzien. De verplaatsing naar Lokeren gebeurt
met eigen vervoer.

4.

Voor de tweede uitstap naar Terneuzen zijn de afspraken gemaakt. Zowel de bus is gereserveerd en de afspraken
ter plaatse zijn gemaakt. Details volgen later.

5.

De zomeractiviteit op 23 augustus 2014 kan niet doorgaan in De Lage Vuurse in Oostakker, de infrastructuur is
maar vrij tot 16.00 u Aan eenieder worden suggesties of alternatieven gevraagd met verzoek zo snel mogelijk het
bestuur in te lichten.

6.

Voor één van de uitstappen in het najaar is een bezoek aan het Liberaal Archief gepland met een diner in de Club
of Flanders en een “après-diner” in de Kruisbooggilde. Een tweede bezoek wordt wellicht de suggestie van
Antoine Van Acker, namelijk een bezoek aan het Morfologisch Museum in Merelbeke met een diner in het
Kasteel van Zwijnaarde.

7.

De vergadering wordt beëindigd om 19.00 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 5 mei 2014 op
dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.

In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen 2014: maandag 28 april (want 21 april is Paasmaandag), 16 juni, 15 september en 17 november 2014
- Zomeractiviteit wordt voorlopig gepland op zaterdag 23 augustus 2014 (’s middags)
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 5 mei 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Lucien Derudder en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
Verontschuldigd: Etienne Van Bever (wegens ziekte) en Jean Statius (verhinderd).
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:

1.

Op de spaarrekening staat € 3601,68 en op de zichtrekening € 852,01
1 broeder moet het lidgeld nog betalen. Van de zichtrekening moet nog ongeveer aan € 350,00 voorgeschoten
sommen worden terugbetaald aan Christian.

2.

De eerste uitstap op 28 april 2014, een organisatie van Jan Van Doorslaer, namelijk het bezoek aan de drukkerij
van EPC (De Persgroep) te Lokeren was een voltreffer en op elk vlak een succes. Er waren 24 deelnemers
waarvan 2 genodigden. Restaurant “De Orchidee” te Lokeren was voortreffelijk.

3.

Voor de tweede uitstap naar Terneuzen zijn de afspraken gemaakt. Zowel de bus is gereserveerd en de afspraken
ter plaatse zijn gemaakt. Details volgen in de uitnodiging. In ieder geval is de plaats van afspraak te Gentbrugge
onder de viaduct van de E17.

4.

Voor de zomeractiviteit op zaterdagmiddag 23 augustus 2014 zijn er diverse voorstellen: de Bavo Hoeve te
Desteldonk, Carlos Quinto te Gent, de Zoete Zonde te Munte en Au Bain-Marie te Astene. Rekening houdend
met de beschikbaarheid, het aanbod, de prijs en de locatie wordt gekozen voor Au Bain-Marie. Aan de broeders

en hun partner wordt elk € 30,00 gevraagd. Genodigden zijn welkom maar aan hen wordt een bijdrage
van € 60,00 gevraagd.
5.

Voor het bezoek aan het Morfologisch Museum in Merelbeke met een diner in het Kasteel van Zwijnaarde op
15/09 zal Lucien de nodige contacten leggen. Een alternatief voor het Kasteel van Zwijnaarde is de Roskam te
Merelbeke. Voor de Roskam zal Jacques vragen naar de mogelijkheden en de prijs voor een diner.

6.

Het bezoek aan het Liberaal Archief wordt gepland op 17/11

7.

De vergadering wordt beëindigd om 19.10 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 2 juni 2014 op
dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.

In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen 2014: 16 juni, 15 september en 17 november 2014
- Zomeractiviteit wordt gepland op zaterdag 23 augustus 2014 (’s middags)
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 2 juni 2014
Aanwezig: Christian Van Parys, Lucien Derudder, Etienne Van Bever, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden. Jacques Vervaet vervoegde de vergadering om 18.35u
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.20 u
Besproken onderwerpen:

1.

Op de spaarrekening staat € 3101,68 en op de zichtrekening € 490,01
1 broeder moet het lidgeld nog betalen. Jean-Pierre zal betrokkene aanschrijven via mail.

2.

Voor de tweede uitstap georganiseerd door Luc Van Acker naar Terneuzen zijn de afspraken gemaakt. Zowel de
bus is gereserveerd en de afspraken ter plaatse zijn gemaakt. In ieder geval is de plaats van afspraak te
Gentbrugge onder de viaduct van de E17 aan de Land van Rodelaan. Vanaf 07.15u is de bus ter plaatse. Het
vertrek is voorzien om 07.30u
Christian neemt het nodige geld mee voor de bus en chauffeur Begonia, voor de rondrit en het restaurant.
Christian vraagt wel aan Begoniareizen of het bedrag van de bus kan worden overgeschreven.
Omdat de uitnodiging misschien iets later zal vertrekken dan gewoonlijk worden hieronder toch al de details
medegedeeld.
- 08.30u : Uitgebreid ontbijtbuffet in Hotel “Golden Tulip L’Escaut”, Scheldekade 65,4531 EJ Terneuzen
(Tel. 0031.115694855)
-09.30u – 11.00u: groep A vertrekt met de bus naar het informatiecentrum Portaal van Vlaanderen. Rondleiding
over het Sluizencomplex met een bezoek aan brugkelder en radartoren.
- 09.30u – 11.00u: groep B maakt een rondrit met het toeristentreintje inclusief kleine wandeling door het oude
centrum van Terneuzen. Het treintje brengt de groep naar het Portaal van Vlaanderen
-11.00u – 12.30u: Groep A vertrekt vanaf het informatiecentrum met het treintje voor een rondrit + wandeling
door het oude centrum. Het treintje brengt de groep terug naar Golden Tulip.
-11.00u – 12.30u: Groep B gaat op rondleiding over het sluizencomplex met een bezoek aan brugkelder en
12.30u: vertrek naar restaurant “Onder De Linden” dorp, Zuiddorpe (16 km)
-13.00u: Middagmaal (aspergemenu)

3.

Voor de zomeractiviteit op zaterdagmiddag 23 augustus 2014 is voor Au Bain-Marie te Astene gekozen. Aan de

broeders en hun partner wordt elk € 30,00 gevraagd. Genodigden zijn welkom maar aan hen wordt
een bijdrage van € 60,00 gevraagd.
4.

Voor het bezoek aan het Morfologisch Museum in Merelbeke met een diner in het Kasteel van Zwijnaarde op
15/09 moet Luciennog de nodige contacten leggen. Een alternatief voor het Kasteel van Zwijnaarde is de
Roskam te Merelbeke. Voor de Roskam moet Jacques nog vragen naar de mogelijkheden en de prijs voor een
diner.

5.

Het bezoek aan het Liberaal Archief wordt gepland op 17/11. Hiervoor is ook nog niets praktisch ondernomen.

6.

Op vrijdag 13 juni 2014 om 11u legt Jan Van Doorslaer zijn eindproef af voor de cursus stadsgids Gent.
Hij heeft een wandeling uitgestippeld rond en op de Blandijnberg (tussen de Veergrep - zijstraatje van de
Kortrijksepoorstraat en de Boekentoren).
Thema is 'Van proletenkwartier tot kennisberg- de transformatie van de Blandijnwijk in de 19de en 20ste eeuw.
De wandeling duurt 2 uur (dus tot 13u) en we bezoeken de Volkssterrenwacht Armand Pien in de Gezusters
Lovelingstraat en ook de belvedère van de Boekentoren (als het liftje functioneert).
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Jan heeft minstens 7 toeschouwers nodig en zou deze willen rekruteren onder de Maandagvrienden.Wie kan en
wil meewandelen, kan zich bij Jan aanmelden via mail op via telefoon (0476-40.39.02.)
7.

De vergadering wordt beëindigd om 19.20 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 7 juli 2014 op
dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.

In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen 2014: 16 juni, 15 september en 17 november 2014
- Zomeractiviteit: zaterdag 23 augustus 2014 (’s middags)
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 7 juli 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Lucien Derudder, Etienne Van Bever, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest
als bestuursleden.
De vergadering startte om 18.00u
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:

1.

Op de spaarrekening staat € 2501,68 en op de zichtrekening € 119,01
1 broeder heeft nog niet betaald, niettegenstaande diverse verzoeken.

2.

Christian heeft na de uitstap een financieel verslag gemaakt (kosten/inkomsten) Deze informatie kan enkel door
de bestuursleden worden geconsulteerd. Er zijn blijkbaar toch nog problemen om dit te consulteren. De uitstap
heeft ons supplementair € 931,00 gekost, dit ligt vooral aan de kost voor de bus, het ontbijt en de kostprijs voor
het arrangement Portaal van Vlaanderen.

3.

De uitstap werd als zeer goed ervaren. Wie niet wou genieten van het aspergemenu kon een alternatief kiezen.

4.

De zomeractiviteit op zaterdagmiddag 23 augustus 2014 om 12.00 u gaat door in de “Au Bain-Marie” te Astene,
Emiel Clauslaan 141 (09/222 48 65) Aan de broeders en hun partner wordt elk € 30,00 gevraagd. Genodigden
zijn welkom maar aan hen wordt een bijdrage van € 60,00 gevraagd. Aperitief met hapjes, spies met
scampistaarten en contrefilet met sla’s, sauzen en aardappelen worden voorzien en er wordt geëindigd met een ijs
en koffie. De weduwes die in het recente verleden bleven contact houden met de broederschap worden tevens
uitgenodigd aan de gereduceerde prijs. De bestuursleden worden een kwartiertje vroeger verwacht. De
uitnodigingen hiervoor mogen binnen de week worden verwacht.

5.

Voor het bezoek aan het Morfologisch Museum in Merelbeke op 15/09/2014 wordt voor het diner gekozen voor
“De Roskam” te Merelbeke. Het bestuur overloopt het aangeboden menu en maakt een keuze: (Zeetongreepjes
met Gamba en safraan, nootjes van Lamsfilet met tuingroenten, sorbet en seizoenvruchten) Aan Lucien wordt
gevraagd of hij via de uitbaatster van “De Dageraad” in Drongen kan zorgen voor de ontbijtkoekjes, de
samenkomst is immers terug voorzien in café “De Dageraad”.

6.

Het bezoek aan het Liberaal Archief wordt gepland op 17/11. Jacques en Lucien hebben reeds de contacten
gelegd en de nodige afspraken gemaakt. Later volgen meer details. Zowel ontbijt als afsluiter zouden kunnen
gebeuren in de St Rochus Kruisbooggilde, het diner zou kunnen doorgaan in de “Club of Flanders”

7.

Op vrijdag 13 juni 2014 heeft Jan Van Doorslaer zijn eindproef afgelegd voor de cursus stadsgids Gent. Deze
rondleiding werd zeer gesmaakt en Jan is geslaagd in zijn eindproef, waarvoor onze gelukwensen.

8.

De vergadering wordt beëindigd om 19.15u en de volgende vergadering is gepland op maandag 4 augustus 2014
op dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.

In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen 2014: 15 september en 17 november 2014
- Zomeractiviteit: zaterdag 23 augustus 2014 (’s middags)
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343

8/16

www.broederschapdermaandagvrienden.net
BE51 9300 0998 1162

Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 4 augustus 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden.
Verontschuldigd: Lucien Derudder,
De vergadering startte om 18.00u
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29; aanvang 18.00 u
Besproken onderwerpen:

1.

Op de spaarrekening staat € 2501,68 en op de zichtrekening € 599,01
1 broeder heeft nog niet betaald, niettegenstaande diverse verzoeken.

2.

Er wordt overlopen wie al heeft ingeschreven voor de zomerbarbecue. Tot op heden zijn er 27 inschrijvingen.
Voor wie het niet meer wist: de zomeractiviteit op zaterdagmiddag 23 augustus 2014 om 12.00 u gaat door in de
“Au Bain-Marie” te Astene, Emiel Clauslaan 141 (09/222 48 65) Aan de broeders en hun partner wordt elk
€ 30,00 gevraagd. Genodigden zijn welkom maar aan hen wordt een bijdrage van € 60,00 gevraagd. Aperitief met
hapjes, spies met scampistaarten en contrefilet met sla’s, sauzen en aardappelen worden voorzien en er wordt
geëindigd met een ijs en koffie. De weduwes die in het recente verleden bleven contact houden met de
broederschap worden tevens uitgenodigd aan de gereduceerde prijs. De bestuursleden worden een kwartiertje
vroeger verwacht.

3.

Christian vraagt aan de uitbaters van “Au Bain-Marie” of hij met bankkaart kan betalen.

4.

Eén broeder die al voor de barbecue was ingeschreven én had betaald, kan niet aanwezig zijn. De reeds betaalde
som wordt teruggestort.

5.

Voor het bezoek aan het Morfologisch Museum in Merelbeke op 15/09/2014 werd als locatie voor het diner
gekozen voor “De Roskam” te Merelbeke. Het bestuur maakte vorige vergadering een keuze: (Zeetongreepjes
met Gamba en saffraan, nootjes van Lamsfilet met tuingroenten, sorbet en seizoenvruchten) Aan Lucien werd
gevraagd of hij via de uitbaatster van “De Dageraad” in Drongen kan zorgen voor de ontbijtkoekjes, de
samenkomst ’s morgens is immers terug daar voorzien. Luc De Wilde moet het menu/prijsafspraak nog
bevestigen aan “De Roskam”.

6.

Het bezoek aan het Liberaal Archief wordt gepland op 17/11, de details volgen later. Zowel ontbijt als afsluiter
zouden kunnen gebeuren in de St Rochus Kruisbooggilde, het diner zou kunnen doorgaan in de “Club of
Flanders” Dit laatste moet nog worden geregeld.

7.

Er wordt gevraagd of er voorstellen zijn voor een andere locatie voor de komende Algemene Vergadering op 8
december 2014.

8.

Rondvraag: Kan de bestuursvergadering in de toekomst starten om 18.30 u? Dit voorstel wordt aanvaard.

9.

Ter info: Op 24 augustus 2014 vanaf 14.00 u is er op de Vrijdagmarkt het Belgisch Kampioenschap Bellemannen
vlak bij het ons bekende “ Vrij Dags Gevoel”, onze voorzitter is tevens voorzitter van de jury.

10. De vergadering wordt beëindigd om 18.50 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 1 september
2014 op dezelfde locatie op de Vrijdagsmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Uitstappen 2014: 15 september en 17 november 2014
- Zomeractiviteit: zaterdag 23 augustus 2014 (’s middags)
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 1 september 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Jean Statius, Lucien Derudder en Jean-Pierre Rogiest
als bestuursleden.
Verontschuldigd: Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:

1.

Op de spaarrekening staat € 1501,68 en op de zichtrekening € 94,01
1 broeder heeft nog niet betaald, niettegenstaande diverse verzoeken.

2.

De zomeractiviteit op zaterdagmiddag 23 augustus 2014 om 12.00 u ging door in de “Au Bain-Marie” te Astene,
Emiel Clauslaan 141. De algemene teneur was zeer goed, alhoewel het barbecuegevoel zoals in De Zoete Zonde
er niet was. De kwaliteit was zeer goed maar qua vlees- of visgerechten was er weinig variatie. De les die we
hier uit leren is dat er vlugger moet worden gereserveerd. Ideeën of opmerkingen mogen door de broeders altijd
worden gemeld per mail, zodat we niet moeten wachten tot aan de Algemene Vergadering.

3.

Het bezoek aan het Morfologisch Museum in Merelbeke op 15/09/2014 staat vast. We starten in “De Dageraad”
te Drongen met ontbijt om 09.00 u. Vertrekt naar Museum om 10.15 u, bezoek van 10.30 u tot 12.30 u, gevolgd
door diner in de “De Roskam” te Merelbeke. (Zeetongreepjes met Gamba en saffraan, nootjes van Lamsfilet met
tuingroenten, sorbet en seizoenvruchten)
De uitbaatster van “De Dageraad” in Drongen zorgt voor de
ontbijtkoekjes en koffie. Christian zorgt voor voldoende fondsen aangezien er cash betaald wordt.

4.

Aangezien er nog geen degelijke suggesties zijn voor een locatie voor de Algemene Vergadering werd in het Vrij
Dags Gevoel al gereserveerd en een menuutje gevraagd zonder dat dit de Broederschap bindt. Dus alle
suggesties zijn nog welkom. Lucien informeert in “De Dageraad” of de mogelijkheid van vergadering
gecombineerd met een etentje haalbaar is.

5.

Het bezoek aan het Liberaal Archief wordt gepland op 17/11, de praktische zaken moeten nog worden vastgelegd.
Voor het diner in de “Club of Flanders” moeten ook nog de details worden vastgelegd.

6.

Het jaarlijks concert in Merelbeke onder leiding van Luc Van Acker gaat dit jaar door op dinsdag 11 november
2014 om 12.00 u Wie zich geroepen voelt om mee te tafelen aan de “Tafel der Maandagbroeders” geeft zich op.

7.

Rondvraag: er wordt overwogen om voor de dames die de rondleiding geven in het Morfologisch Museum iets
anders te geven dan de “traditionele fles Julien” maar toch wordt beslist om deze traditie niet te wijzigen.

8.

De vergadering wordt beëindigd om 19.40 u en de volgende vergadering is gepland op maandag 6 oktober 2014
om 18.30 u op dezelfde locatie op de Vrijdagmarkt.

In jullie agenda te noteren:
- Volgende uitstappen 2014: 15 september en 17 november 2014
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 6 oktober 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Christian Van Parys, Etienne Van Bever, Jean Statius, Lucien
Derudder en Jean-Pierre Rogiest als bestuursleden.
Verontschuldigd: Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 1001,68 en op de zichtrekening € 395,01
1 broeder heeft nog niet betaald, niettegenstaande diverse verzoeken. Indien deze
niet betaalt tegen de volgende Algemene Vergadering zal deze niet meer als broeder
wordt beschouwd. Dit zal hem dan ook gemeld worden via het verslag van de
Algemene Vergadering.
2. Het bezoek aan het Morfologisch Museum in Merelbeke op 15/09/2014, gevolgd
door het diner in de “De Roskam” te Merelbeke was een positieve verrassing.
Excuses van het bestuur omdat het verslag enige tijd op zich liet wachten.
3. Aangezien er nog geen degelijke suggesties zijn voor een locatie voor de Algemene
Vergadering werd in het Vrij Dags Gevoel al gereserveerd en een menuutje gevraagd
zonder dat dit de Broederschap bindt. Dus alle suggesties zijn nog welkom. Lucien
heeft geïnformeerd in “Den Hoet” op het Griendeplein (nabij Rabot, tussen
Wondelgemstraat en De Smetstraat) waar een mogelijkheid is om de zaak voor ons
alleen te hebben met een dinertje achteraf. Beslissing valt op de vergadering van
november 2014.
4. Het bezoek aan het Liberaal Archief, Kramersplein te Gent, gepland op 17/11 is
geregeld . De samenkomst zal wellicht starten ter plaatse in het Liberaal Archief met
het traditionele ontbijt. Diner in voorzien in de Club of Flanders (onder de St Pieters
Abdij) en de afsluiter in de Gilde.
5. Er wordt voorgesteld om het lidgeld en/of de bijdrage vanaf volgend jaar aan te
passen (de details en de beslissing over een eventuele wijziging worden in de A.V.
behandeld)
6. Er wordt gevraagd om na te denken over de viering van 20 jaar Broederschap. Een
mogelijkheid is om de eerste uitstap in april 2015 in het teken van de “Broederschap
20 jaar” te houden. (met o.a. ontvangst en receptie in Stadhuis, speciaal diner)
7. Het jaarlijks concert in Merelbeke onder leiding van Luc Van Acker gaat dit jaar
door op dinsdag 11 november 2014 om 12.00 u Wie zich geroepen voelt om mee te
tafelen aan de “Tafel der Maandagbroeders” geeft zich op.
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8. Na “Huize Paniek” als soufleur; na “Bedsextet”; “Tom, Dick en Harry” en “De
Collectie” als acteur is Jean-Pierre Rogiest productieleider (of is het ‘lijder’?) voor
de komedie “Die Rare Familie” die het Jong Oostakkers Toneel opvoert te Lochristi,
in zaal Edugo op 25, 26, 30 en 31/10 en 1/11/2014. (Reservatie via 0475/65 71 31)
9. De vergadering wordt beëindigd om 19.10 u en de volgende vergadering is gepland
op maandag 6 oktober 2014 om 18.30 u op dezelfde locatie op de Vrijdagmarkt.
In jullie agenda te noteren:
- Volgende uitstappen 2014: 17 november 2014
- Algemene vergadering 8 december 18.00 u
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris
0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 3 november 2014

Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Lucien Derudder en Jean-Pierre Rogiest
als bestuursleden.
Verontschuldigd: Christian Van Parys en Jean Statius
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 1001,68 en op de zichtrekening € 395,01 net zoals
vorige maand.
2. Lucien Derudder heeft beslist om zich terug te trekken als bestuurslid. Wij danken
hem voor de vele inspanningen die hij heeft geleverd en verheugen ons dat hij in
ieder geval broeder blijft.
3. Aangezien er geen andere suggesties zijn voor een locatie voor de Algemene
Vergadering werd in het Vrij Dags Gevoel al gereserveerd en een menuutje gevraagd
zonder dat dit de Broederschap bindt. Jean-Pierre zal nog overleggen over de prijs
en de bestuursleden informeren. Lucien heeft geïnformeerd in “Den Hoet” op het
Griendeplein (nabij Rabot, tussen Wondelgemstraat en De Smetstraat) waar een
mogelijkheid is om de zaak voor ons alleen te hebben met een Waterzooi achteraf
aan € 40,00. Beslissing valt in principe deze week.
4. Het bezoek aan het Liberaal Archief, Kramersplein te Gent, gepland op 17/11 is
geregeld . De samenkomst zal starten ter plaatse in het Liberaal Archief op het
Kramersplein met het traditionele ontbijt (koekjes te bezorgen door J.-P.). Diner is
voorzien in de Club of Flanders (onder de St Pieters Abdij) en de afsluiter in de St
Rochus Gilde eveneens daar gelegen (Onder het Kina).
5. Er wordt voorgesteld om het lidgeld en/of de bijdrage vanaf volgend jaar aan te
passen (de details en de beslissing over een eventuele wijziging worden in de A.V.
behandeld)
6. Er wordt gevraagd om na te denken over de viering van 20 jaar Broederschap. Dit is
zeker een punt voor de Algemene Vergadering. Een mogelijkheid is om de eerste
uitstap in april 2015 in het teken van de “Broederschap 20 jaar” te houden. (met
eventuele ontvangst en receptie in Stadhuis, speciaal diner)
7. Uitstappen voor 2015: Manu De Canck overweegt om een bezoek aan de Loge te
organiseren. Dit is ook zeker een punt voor de komende Algemene Vergadering.
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8. De vergadering wordt om 19.10 u afgesloten.
In jullie agenda te noteren:
- Volgende uitstap 2014: 17 november 2014
- Algemene vergadering 8 december 18.30 u
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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Verslag van de Raad van Bestuur van maandag 1 december 2014
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Christian Van Parys, Jean Statius en Jean-Pierre Rogiest als
bestuursleden. Gezien het ontslag van Lucien Derudder is deze niet aanwezig.
Verontschuldigd: nihil
Locatie: “ ’t Vrij Dags Gevoel “ te Gent, Vrijdagmarkt 29, aanvang 18.30 u
Besproken onderwerpen:
1. Op de spaarrekening staat € 1001,68 en op de zichtrekening € 411,01.
2. De Algemene Vergadering zal, zoals vorig jaar, doorgaan in het Vrij Dags Gevoel. Er wordt een
aperitief naar keuze met warme hapjes geserveerd, een warm gerecht met een sappig stukje vlees met
een rode Bordeaux of een andere drank naar keuze. Er zal slechts 20,00 euro per persoon (€ 5,00
meer dan vorig jaar) gevraagd worden, de kas legt de rest bij.
3. Het bezoek aan het Liberaal Archief, Kramersplein te Gent op 17/11 werd erg gewaardeerd. Het diner
in de Club of Flanders en de afsluiter in de St Rochus Gilde werden tevens gesmaakt.
4. Net zoals vorig jaar volgt er geen aparte uitnodiging voor de Algemene Vergadering, gezien de
tijdsnood. Aan alle broeders worden gevraagd om vóór donderdag 7/12/2014 aan het bestuur te
melden of men aanwezig zal zijn en zoniet aan wie eventueel volmacht zal gegeven worden. (dit
kan met e-mail)
5. De betaling van € 20,00 wordt vereffend op het welbekende rekeningnummer
Record BE51 930-0099811-62 voor 7/12/2014. Verwittigen kan via het e-mail adres (zie hieronder)
of via vervaet.jacques@btrc.be of 0479/790 969 Het is duidelijk dat er aan eenieder wordt gevraagd
om aanwezig te zijn om aldus geldig (met een voldoende aantal leden) te kunnen stemmen over de
onderwerpen.
6. De onderwerpen van de Algemene Vergadering die aan bod komen:
-

-

15/16

Welkomstwoord van de voorzitter
Overzicht van de voorbije activiteiten door Jean-Pierre
Toestand van de kas en bankrekening en andere activa van de broederschap
Verslag van de controle, aanduiding van nieuwe commissaris in vervanging van Jo De
Rammelaere.
Behoud of wijziging van het lidgeld en bijdrage uitstappen. (voorstel lidgeld + € 10,00
wordt dus € 85,00, per uitstap + € 5,00 wordt € 65,00)
Openstaande plaats beheerraad, de plaats van de schatbewaarder komt open, gezien het
ontslag tijdens het jaar van Paul Mortier. Christian die momenteel deze taak op zich neemt is
kandidaat om dit verder te doen: stemming over goedkeuring hieromtrent.
Gezien het ontslag van Lucien Derudder wordt het bestuur terug beperkt tot 5 leden.
Uitstappen volgend jaar: 20 april, 15 juni, 21 september en 16 november.
Vraag naar voorstellen
Volgende algemene vergadering: 14 december 2015
Zomeractiviteit in augustus 2015: later te bepalen, vraag naar voorstel
De viering van 20 jaar Broederschap: de eerste uitstap in april 2015 is in het teken van de
“Broederschap 20 jaar”. (met eventuele ontvangst en receptie in Stadhuis en speciaal diner)
Jacques Vervaet neemt contact op met het stadsbestuur. Ideeën voor de invulling van deze
dag worden gevraagd.
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-

Nieuwjaarssamenkomst: zondag 1 februari 2015 in salons Caipirinha
Intronisatie van nieuwe kandidaat-broeders en aanduiding van respectievelijke peters (deze
kandidaten moeten minstens al 3 keer een activiteit hebben meegemaakt): John Filiaert en ?
Ontslag: Erik Schatteman, André Coene
Vestimentaire code bij uitstappen, samenkomsten, ook voor uw gasten e.d.
Suggesties voor een vaste locatie om samen te komen, te vergaderen, enz.

7. Jean-Pierre kijkt het huishoudelijk reglement na en legt een voorstel van wijzigingen voor tegen de
volgende vergadering en vooraf in voorlezing.
8. Rondvraag:
* Jean heeft ervoor gezorgd dat de website een andere naam krijgt ( info volgt later) en dat de website
iets zwaarder (meer dan 50 Mb) wordt tegen een betaling van iets van € 18,00 per jaar (+ een
éénmalige opstartkost van € 20,00)
* Jacques stelt voor om een herdenkingsoorkonde te maken die herinnert aan de verjaardag van de
broederschap.
9. De vergadering wordt om 20.00 u afgesloten.
In jullie agenda te noteren:
- Nieuwjaarssamenkomst: zondag 1 februari 2015
- Viering 20 jaar Broederschap: 20 april 2015
Jean-Pierre Rogiest
Secretaris 0496/247 343
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